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De ultieme 
noodoplossing voor het 
snel uitschakelen van 
zonnepanelen

De FireRaptor van IMO is een innovatieve 
veiligheidsoplossing voor het snel 
uitschakelen van zonnepanelen. De 
FireRaptor neemt uw veiligheid serieus en 
biedt drie manieren om uw zonnepanelen 
uit te schakelen tot NUL volt, geeft 20 
JAAR GARANTIE en is compatibel met ALLE 
stringomvormers. 

De FireRaptor is eenvoudig te installeren 
en te bedienen. Is volledig compatibel met 
NEC2017 en is bovendien verkrijgbaar 
met temperatuurbewaking en digitale 
alarmsignalering (sms, e-mail enz.).

Protected by FireRaptor Solar Panel Rapid Shutdown System
Engage emergency  stop or disconnect  AC supply to  activate shutdown

in samenwerking met

leiders in solarveiligheid sinds 2009
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Veiligheidsoplossing voor het uitschakelen 
van zonnepanelen

• Handmatig uitschakelen naar 0V binnen 1 seconde 

• Automatisch uitschakelen tot 0V bij uitschakeling van AC-voeding 

• Automatisch uitschakelen tot 0V bij temperatuur >85 °C (185 °F) 

• Compatibel met ALLE stringomvormers 

• Alarmsignalen via digitale communicatie 

• Voldoet aan NEC 2017 en NEC 2014 

• Geschikt voor nieuwe als reeds bestaande installaties

FireRaptor overzicht 
De IMO FireRaptor is ontworpen om te worden geïnstalleerd op zonnepaneelniveau en in geval van nood voor veilig 
uitschakelen van de DC-voeding naar 0V.  Het uitschakelen wordt op 3 manieren gestart: handmatige bediening, 
onderbreking van de AC-voeding of bij temperatuurstijging:

HANDMATIGE BEDIENING
Door de noodknop op de noodstopschakelaar (onderdeelnr. FRS-ESWx) in te drukken, wordt binnen 1 seconde de DC-
voeding uitgeschakeld. De noodschakelaar kan voor snelle bediening eenvoudig op de grond worden geplaatst of er 
kunnen meerdere schakelaars worden geïnstalleerd in verschillende zones van gebouwen met meerdere etages.

 
AC-VOEDINGSONDERBREKING
Loskoppelen van de externe AC-voeding, op welke manier dan ook, veroorzaakt automatische bediening op afstand van 
de noodstopschakelaar en het uitschakelen van het zonnepaneel. 

 
INSCHAKELING BIJ TEMPERATUURSTIJGING
Automatisch uitschakelen vindt plaats als de ingebouwde temperatuursensor van de FireRaptor een 
omgevingstemperatuurstijging detecteert boven de voorgeprogrammeerde temperatuur. De twee FireRaptor-versies 
kunnen op verschillende manieren worden uitgeschakeld:

De FRS-01 schakelt alleen het/de aangesloten paneel/panelen uit bij het waarnemen van een 
omgevingstemperatuurstijging boven 85 °C (185 °F). Op voorwaarde dat de temperatuur niet hoger wordt dan 92 °C (198 
°F), zal de eenheid de panelen opnieuw inschakelen als de temperatuur daalt tot onder 85 °C (185 °F), anders is een 
handmatige reset van de noodschakelaar verplicht. 

De FRS-02 schakelt de hele aangesloten string uit wanneer hij een omgevingstemperatuurstijging boven 92 °C (198 °F) 
waarneemt. In dat geval is resetten van de noodschakelaar door een professionele installateur vereist. Het 
uitschakelsignaal kan worden geconfigureerd om verbinding te maken met het centrale alarmsysteem van het gebouw 
of melding via digitale communicatie (sms, e-mail enz.).

 https://downloads.imopc.com/fireraptor-limited-warranty.pdf
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Noodstopschakelaars
De noodstopschakelaars voor zowel de FRS-01 als de FRS-02 worden geleverd met een 24VDC-voeding die geschikt is 
voor werken met maximaal 40 panelen. Ze zijn verkrijgbaar met een draai-/drukknop of een toetsvergrendelingsknop, 
beide met LED-indicator om de status van de FireRaptor-voeding aan te geven (AAN geeft aan dat de 24VDC-voeding 
actief is). 

Voor grotere installaties is de noodstopschakelaar beschikbaar in een aangepast formaat met:

Neem contact op met IMO voor meer informatie  
over een van deze opties.

• Diverse voedingsmogelijkheden  
voor een hoger aantal panelen 

• Meervoudige aansluitklemmen  
voor meer strings 

• Temperatuurbewakingseenheid met digitale 
alarmsignalering (FRS-02)

Omvormercompatibiliteit
De FireRaptor werkt op dezelfde manier als een isolator/scheidingsschakelaar, maar bevindt zich op zonnepaneelniveau. 
Net als een isolator/scheider is de FireRaptor compatibel met alle stringomvormers en heeft deze op geen enkele manier 
invloed op hun werking of prestaties.

Storingsbestendige werking
De FireRaptor is storingsbestendig. Dit zorgt ervoor dat bij bediening van de FireRaptor, eventuele schade aan de 
FireRaptor (bijvoorbeeld door brand) de isolatie van het zonnepaneel en de uitschakelstatus niet in gevaar brengt. Het is 
zelfs zo dat de FireRaptor door TÜV in Duitsland destructief is getest, met behoud van volledige nul volt-isolatie gedurende 
de hele testprocedure.

Installatie
De FireRaptor is eenvoudig te installeren, vereist geen instellingen en is geschikt voor zowel nieuwe als reeds bestaande 
installaties. Hij is ontworpen om twee panelen uit te schakelen of kan desgewenst in een enkele paneelconfiguratie 
worden gemonteerd. De onderstaande diagrammen tonen standaard installaties met twee panelen. 

De FireRaptor is vervaardigd met behulp van originele MC4-connectoren op de DC-kabels, wat zorgt voor integratie en 
compatibiliteit van hoge kwaliteit. De stuurkabel van de noodschakelaar is voorzien van Tyco SuperSeal-connectoren 
voor een snelle en gemakkelijke (plug & play)-installatie.
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FRS-01 / FRS-02

Emergency Shutdown Cable 2x1mm2 cable + Tyco SuperSeal 2-pole plug/connector (male/female) 

DC Power Supply* 24VDC - See ordering information overleaf

Maximum System Input Power 700W single panel or 350W per panel (two panels in series) 

Maximum System Input Voltage 150V single panel or 75V per panel (two panels in series)

Maximum System Input Current 12A 

Maximum Isolation Voltage 1500V 

Input Protection Over voltage & transient voltage supression 

Maximum System Output Current 12A (99.5% efficiency) 

Breakdown Voltage 1500VAC for 1 minute 

Maximum System Output Voltage 150V single panel or 75V per panel (two panels in series)

Output Protection Over voltage, over current & transient voltage suppression 

Max. Input Short Circuit Current 15A

Operating Temperature -30°C to +95°C 

Ambient Operating Temperature -30°C to +55°C

IP Class Protection >IP68, NEMA 4X 

PV Casing Flame retardant Polycarbonate - UL94-V0 

Limited Warranty
FRS-0(X) : 20 Years, FRS-ESW(X)(-K) : 5 Years 

(See https://downloads.imopc.com/fireraptor-limited-warranty.pdf for terms)

Weight (without cables) 400g 

Panel Cable Length 120mm 

String & Signal Cable Length 1800mm 

Standard Compliance 
EN 61000, EN 61646, EN 61215, IEC 62716 draft C (NH

3
 resistant),  

VDE-AR-E 2100-712, BS 7671-712, UL 1741

PV Connectors Multi contact MC4

Technische specificatie

Stringomvormer =

Digitale 
communicatiemelding

Aansluiting op het 
gebouwenalarmsysteem  

of BMS

Alleen beschikbaar met 
FRS-02 versie

FRS-01 & FRS-02 (serieschakeling)

OPMERKING: Als twee panelen worden geïnstalleerd in overeenstemming met NEC 2017, moet elk paneel <40V zijn.  
Voor strings met een oneven aantal PV-panelen kunnen ook afzonderlijke panelen worden aangesloten op IMO FRS-
01/02-units.
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Bestelinformatie
Artikelnummer Omschrijving

FRS-01 FireRaptor Rapid Shutdown Unit for connection to 2 solar panels

FRS-02 FireRaptor Rapid Shutdown Unit with Temp Alert for connection to 2 solar panels

FRS-ESW1 Emergency Rapid Shutdown Switch for FRS-01, max 40 solar panels (UL)

FRS-ESW1-24 Emergency Rapid Shutdown Switch for FRS-01, max 100 solar panels (UL)

FRS-ESW1-310 Emergency Rapid Shutdown Switch for FRS-01, max 150 solar panels (UL)

FRS-ESW1-610 Emergency Rapid Shutdown Switch for FRS-01, max 250 solar panels (UL)

FRS-ESW1-1010 Emergency Rapid Shutdown Switch for FRS-01, max 420 solar panels (UL)

FRS-ESW1-K Emergency Rapid Shutdown Switch with Key Lock  for FRS-01, max 40 solar panels (UL)

FRS-ESW1-24-K Emergency Rapid Shutdown Switch with Key Lock  for FRS-01, max 100 solar panels (UL)

FRS-ESW1-310-K Emergency Rapid Shutdown Switch with Key Lock  for FRS-01, max 150 solar panels (UL)

FRS-ESW1-610-K Emergency Rapid Shutdown Switch with Key Lock  for FRS-01, max 250 solar panels (UL)

FRS-ESW2 Emergency Rapid Shutdown Switch for FRS-02, max 40 solar panels (UL)

FRS-ESW2-24 Emergency Rapid Shutdown Switch for FRS-02, max 100 solar panels (UL)

FRS-ESW2-310 Emergency Rapid Shutdown Switch for FRS-02, max 150 solar panels (UL)

FRS-ESW2-610 Emergency Rapid Shutdown Switch for FRS-02, max 250 solar panels (UL)

FRS-ESW2-K Emergency Rapid Shutdown Switch with Key Lock  for FRS-02, max 40 solar panels (UL)

FRS-ESW2-24-K Emergency Rapid Shutdown Switch with Key Lock  for FRS-02, max 100 solar panels (UL)

FRS-ESW2-310-K Emergency Rapid Shutdown Switch with Key Lock  for FRS-02, max 150 solar panels (UL)

FRS-ESW2-610-K Emergency Rapid Shutdown Switch with Key Lock  for FRS-02, max 250 solar panels (UL)

FRS-SIGCAB1.8-F 1.8m (71") cable with Tyco female connector for end of string

Afmetingen mm (inches)

75
(2.95)

125
(4.92)

125
(4.92)

43
(1.69)

104
(4.09)

FRS-ESW1 & FRS-ESW2 FRS-ESW1-K & FRS-ESW2-K

30
(1.18)

FRS-0(X)

Tolerantie ±0.5mm (±0.03”)

100
(3.94)

75
(2.95)

125
(4.92)

125
(4.92)

Noodstopschakelaars Afmetingen mm (inches) - Hoogte x Breedte x Diepte

FRS-ESW(X)/FRS-ESW(X)-K 125mm x 125mm x 75mm    (4.92” x 4.92” x 2.95”)

FRS-ESW(X)-24/FRS-ESW(X)-24-K 125mm x 175mm x 75mm    (4.92” x 6.89” x 2.95”)

FRS-ESW(X)-310/FRS-ESW(X)-310-K 175mm x 250mm x 100mm  (6.89” x 9.84” x 3.93”)

FRS-ESW(X)-610/FRS-ESW(X)-610-K 175mm x 250mm x 100mm  (6.89” x 9.84” x 3.93”)

FRS-ESW1-1010 175mm x 250mm x 100mm  (6.89” x 9.84” x 3.93”)
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IMO - Leiders in Solarveiligheid

DC zonne-isolatoren/-scheiders

Het assortiment TRUE DC-
isolatoren/-scheiders van IMO is 
speciaal vervaardigd om de veilige en 
effectieve isolatie van DC-spanningen 
binnen alle soorten zonnepanelen 
en installaties te garanderen. 
Deze hoogwaardige DC-isolatoren 
zijn volledig gecertificeerd en zijn 
ontwikkeld volgens UL-normen. Met 
meer dan 5 miljoen geïnstalleerde 
eenheden wereldwijd en NUL* 
gemelde elektrische storingen, 
behoren de SI- en SIM-reeksen van 
IMO tot de veiligste ter wereld

Meer dan 5 miljoen  

geïnstalleerde eenheden

IMO is al jarenlang wereldwijd toonaangevend in de sector van hernieuwbare energie en loopt al jaren voorop met zonne-

energietechnologie. Van de eerste TRUE DC-isolator, nu gebruikt door OEM’s en installateurs over de hele wereld, en het 

eerste snelle uitschakelapparaat op paneelniveau dat zowel handmatige als automatische temperatuuruitschakeling 

biedt, tot de eerste kant-en-klare zonnevolger die nauwkeurige dubbel-assige volgtechnologie eenvoudig en toegankelijk 

maakt - IMO-technologie zorgt dat hernieuwbare energie vooruit blijft gaan.

Solar Cube

De IMO Solar Cube is een kant-en-klare 

precisieoplossing voor zonnevolgen. 

Ontwikkeld als een baanbrekende, 

eenvoudig op te zetten zonnevolger en 

meetregelaar met de flexibiliteit om zich 

aan te passen aan elke installatie, volgt 

de Solar Cube de beweging van de zon en 

zorgt voor een optimale paneel- (of 

array)-positionering. 

De Solar Cube berekent de ‘zenithoek’ en 

de ‘azimuthoek’ om de positie van de zon 

aan de hemel binnen 0,01° te bepalen.

Kant-en-klare, eenvoudig 

te installeren volgoplossing

Noodstopschakelaars Afmetingen mm (inches) - Hoogte x Breedte x Diepte

FRS-ESW(X)/FRS-ESW(X)-K 125mm x 125mm x 75mm    (4.92” x 4.92” x 2.95”)

FRS-ESW(X)-24/FRS-ESW(X)-24-K 125mm x 175mm x 75mm    (4.92” x 6.89” x 2.95”)

FRS-ESW(X)-310/FRS-ESW(X)-310-K 175mm x 250mm x 100mm  (6.89” x 9.84” x 3.93”)

FRS-ESW(X)-610/FRS-ESW(X)-610-K 175mm x 250mm x 100mm  (6.89” x 9.84” x 3.93”)

FRS-ESW1-1010 175mm x 250mm x 100mm  (6.89” x 9.84” x 3.93”)

* Data: Nov 2018
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Fouten en onvolledigheden uitgezonderd. Onder voorbehoud van wijzigingen 
zonder voorafgaande kennisgeving. Informatie juist op het moment van drukken.

Maak contact met ons en volg de IMO 

Precision Controls voor het laatste 

nieuws, meningen en beoordelingen.

QR CODE

SCAN 

ME

IMO Precision Controls Limited 
The Interchange 
Frobisher Way 
Hatfield, Herts  AL10 9TG 
United Kingdom

Tel: +44 1707 414 444 
Fax: +44 1707 414 445 
Email: imo@imopc.com 
Web: www.imopc.com

IMO UK

IMO Jeambrun

IMO Automazione

IMO Canada

IMO Automation

IMO South Africa

IMO Pacific

IMO in samenwerking met

Conduct Technical Solutions 
Aalborg 4 
2993 LP 
Barendrecht 
Nederland

Tel: +31 180 53 11 20  
 
Email: info@conduct.nl 
Web: www.conduct.nl

Conduct Technical Solutions


